
 

 

 

 

Kapitalfluktkonferansen  

– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon 

 
 

Torsdag 15. november kl. 8:30-16:30 (åpen for alle) 
Fredag 16. november kl. 10-12 (for studenter) 

Påmelding innen 1. november på http://www.taxjustice.no/pamelding 
 
 

 
 

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, inngang hovedresepsjonen. 
Reisestipend: Studenter utenfor Oslo kan søke om reisestipend på 1.500,-. Send kort 
søknad til info@taxjustice.no. 
Konferansen er gratis 
 
 

Arrangeres av 
 

   
 

i samarbeid med    og med støtte fra                 

 

Reisestipend og egne sesjoner for 

master- og bachelorstudenter 

http://www.taxjustice.no/pamelding
mailto:info@taxjustice.no


Program 

 

Dag 1 – torsdag 15. november 
 

0830-09 Frokost og registrering 
 

09-09:15 Åpning Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network – Norge 
Hans-Petter Tetmo, Skatterevisorenes forening 

  
 

9:15-11:00 Debatt 
Kapitalflukt fra 
utviklingsland og norsk 
næringslivs ansvar  
 

Martin Hearson, tdl. Action Aid England  
Wanda M. Montero, Skatteetaten i Dominikanske republikk 
Dr. Prosper Ngowi, Mzumbe University, Tanzania 
Arvinn Gadgil, Utenriksdepartementet  
Hans Olav Syversen, KrF 
Inger A. E. Coll, Norsk Øko-forum  
Leif Drillestad, PwC 
Dr. Odd-Helge Fjeldstad, Christian Michelsens Institutt   

  
Hvorfor er skjulte pengestrømmer et stort problem for utviklingsland? I en globalisert 
verden, har norske bedrifter et spesielt etisk ansvar for å hindre kapitalflukt fra 
utviklingsland når de opererer i Sør? Innledninger ved:  

 Hearson om caset SABMiller, bryggeriselskapet som er nullskatteyter i Ghana 

 Dr. Ngowi om ødeleggende skatteinsentiver i gruveindustrien  

 Montero om hvordan mer åpenhet gir økte skatteinntekter fra turismeindustrien  

 Gadgil om arbeidet i Den afrikanske union og The High-Level Panel on Illicit Financial 
Flows from Africa 

Debatt. 
 

11.00-11:20 Kaffepause 
 
 

11.20-12:30 
 

Speed-date med ny 
forskning 
Av forskere fra heftet 
«Skjult»  

Velkommen v/ Ingrid Aas Borge, Changemaker 
Dr. Attiya Waris, Universitetet i Nairobi 
Jørgen Juel Andersen, BI 
Dr. Odd-Helge Fjeldstad, Christian Michelsens Institutt  

  
Lansering av «Skjult», et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold utarbeidet 
av Changemaker og Tax Justice Network – Norge. Heftet har artikler av 20 bidragsytere fra 
inn- og utland. Noen av forskerne fra heftet presenterer siste nytt på forskningsfronten.  

 Dr. Waris:  “STEAL - Locating Global Wealth Chains” 

 Andersen: «Petro Rents and Hidden Wealth: Evidence from Bank Deposits in Tax 
Havens” 

 Dr. Fjeldstad: “Building taxpayer culture in Mozambique, Tanzania and Zambia: 
Achievements, challenges and policy recommendations.” 

Spørsmål fra salen. 
 
 

12.30-13.30 Lunsj 



 
 

13.30-15:15 Debatt 
Til handling mot skjulte 
pengestrømmer 
 
 

Roger Schjerva, Finansdepartementet 
Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network - Norge 
Michael Tetzschner, Høyre 
Ulf Stridbeck, Universitetet i Oslo  
Morten Torkildsen, BDO 
Fanny Voldnes, Fagforbundet 

  
Hvordan kan Norge jobbe for større åpenhet i kapitalstrømmer og skatteparadis? Hvilke 
tiltak på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå trengs? Innledninger ved:  

 Schjerva om land-for-land-rapportering og Handlingsplanen mot økonomisk 
kriminalitet 

 Stridbeck om Hvitvaskingsloven og advokaters rapporterings- og taushetsplikt 

 Jacobsen om åpent eierskap og automatisk informasjonsutveksling  
Debatt og spørsmål fra salen 
 
 

15:15-15:35 Kaffepause 
 
 

15:35-16:15 Samtale 
Rettferdig skattelegging av 
multinasjonale selskaper 

Sol Picciotto, Lancaster University 
Morten Torkildsen, BDO 
Monica Sivertsen, Skatt Øst  

  
Multinasjonale selskaper som Google betaler lite eller ingenting i skatt. Kan enhetlig 
skattelegging (unitary taxation) være løsningen mot overskuddsflytting til skatteparadis?  

 Picciotto innleder med «Towards Unitary Taxation of Transnational Coprorations». 
Påfølgende samtale og spørsmål fra salen. 

 
 

Dag 2 – fredag 16. november 
 
 

10-12 Metodikk 
Hvordan forske på skjulte 
pengestrømmer? 

Martin Hearson, tdl. Action Aid England  
Kristine Sævold, Christian Michelsens Institutt 
Dr. Attiya Waris, Universitetet i Nairobi 

  
Mulighet for studenter til å møte forskere med eksperttips til din master- eller 
bacheloroppgave. Foredrag ved:  

 Hearson om metodikken bak SABMiller-caset og sin kommende doktorgrad 

 Sævold om sin master «En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser» 

 Dr. Waris om metodikken bak NUPI-prosjektet «Locating Global Wealth Chains» 
Påfølgende spørsmålsrunde. 
 

12-13 Lunsj og mingling mellom studenter og forskere 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike 

land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det 

som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser 

er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig 

virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengestrømmene 

er ofte skjult i skatteparadis. Skatteunndragelse og 

hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på 

investeringer og undergraver ansattes rettigheter.  

Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er 

sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør 

arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til 

mer åpenhet? 


